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Zápis z 295. zasadnutia výkonného výboru SOŠV, 

ktoré sa konalo dňa 6. augusta 2020 v Bratislave 
  

 

Prítomní: Siekel, Korčok, Kríž, Jurášek, Líška, Vanderka, Šišková, Halanda 

 

Ospravedlnení: Kohút, Petriska, Barteková, Tóth 

 

Prizvaní: Liba, Asványi, Mižúr, Špinerová, Rybánsky 

   

  

PROGRAM 295. ZASADNUTIA VV SOŠV  

1. Otvorenie                                                                 Siekel 

2. Informácia o aktivitách prezidenta SOŠV      Siekel 

3. Informácia o činnosti Správnej rady fondu na podporu športu    Siekel 

a) Návrh na nového člena Správnej rady Fondu na podporu športu 

4. Rôzne   

 

 

1. OTVORENIE  

Zasadnutie otvoril prezident SOŠV A. Siekel, ktorý všetkých prítomných privítal na 295. 

zasadnutí VV SOŠV, predstavil program zasadnutia a za overovateľa zápisu zo zasadnutia navrhol 

viceprezidenta VV SOŠV Z. Kríža.  

 

Uzn. č. 295/1/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

Z. Kríža za overovateľa zápisu z 295. zasadnutia VV SOŠV.  

  

  

2. INFORMÁCIA O AKTIVITÁCH PREZIDENTA SOŠV 

Prezident SOŠV A. Siekel informoval VV SOŠV o jeho aktivitách od posledného 

spoločného zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 4. júna 2020.  

V prvom rade však informoval členov VV SOŠV o plánovanom stretnutí s ministrom 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorému chce vyjadriť rozčarovanie z odvolávania 

predstaviteľov športových organizácií z funkcií, ako napr. B. Čavajdu z funkcie riaditeľa 

Národného športového centra rok pred konaním OH. 

Ďalej informoval, že SOŠV spolu s audítorskou spoločnosťou PwC pracuje na návrhu 

koncepcie rozvoja športu 2020 - 2030 a rovnako SOŠV plánuje nechať vyhotoviť analýzu 
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financovania súčasného športu. Do tohto procesu by prezident SOŠV rád zapojil aj splnomocnenca 

vlády SR pre mládež a šport, K. Kučeru. 

A. Siekel informoval o tom, že absolvoval viaceré rokovania. Jedným z nich bolo stretnutie 

s prezidentkou SR, ktorá vyjadrila ochotu spolupracovať na pripravovaných projektoch SOŠV, do 

ktorých sa môže zapojiť aj Kancelária prezidentky SR. 

Prezident SOŠV sa stretol s predsedom predstavenstva a zároveň generálnym riaditeľom 

VŠZP, R. Strapkom, ktorý plánuje osloviť aj ďalšie dve zdravotné poisťovne na Slovensku, aby 

spoločne finančne podporili šport pre všetkých a investovali tak do prevencie pred ochoreniami. 

Dôvodom je snaha, aby verejnosť prejavila väčší záujem o oblasť telovýchovy a športu. 

Stretol sa aj s poslankyňou za OĽaNO, M. Šofranko, ktorá prisľúbila dohodnúť stretnutie 

predstaviteľov SOŠV s predsedom vlády SR. 

V závere tohto bodu zasadnutia podal prezident SOŠV informáciu o plánovaných aktivitách 

na najbližšie obdobie, akými je napríklad II. ročník športovej konferencie Sport ®evolution. 

 

 Uzn. č. 295/2/20  

      ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie A. Siekela o jeho aktivitách od posledného výkonného výboru, dňa 4. júna 2020. 

 

 

3. INFORMÁCIA O ČINNOSTI SPRÁVNEJ RADY FONDU NA PODPORU ŠPORTU 

(NÁVRH NA NOVÉHO ČLENA SPRÁVNEJ RADY FONDU NA PODPORU ŠPORTU)  

  A. Siekel na úvod privítal podpredsedu Správnej rady Fondu na podporu športu J. 

Rybánského, ktorý bol na VV SOŠV prizvaný ako hosť. Ďalej informoval členov VV SOŠV 

o ostatnom zasadnutí Fondu na podporu športu (FNPŠ), ktoré sa uskutočnilo dňa 31. júla za 

prítomnosti prezidenta SOŠV aj štátneho tajomníka pre šport, I. Husára. Ten sa vyjadril, že by 

uvítal ak by sa činnosť komisií FNPŠ „uspala“ s čím A. Siekel absolútne nesúhlasí, nakoľko vníma 

činnosť komisií ako dôležitú a želá si, aby si FNPŠ vedel svoju činnosť obhájiť. 

  J. Rybánsky poďakoval za pozvanie na VV SOŠV a informoval jeho členov o činnosti 

FNPŠ od jeho vzniku v minulom roku až po súčasnosť. Avizoval, že po parlamentných voľbách 

vo februári 2020 prišla nová filozofia alokovania finančných prostriedkov do športovej 

infraštruktúry. 

  Ďalej J. Rybánsky informoval, že štátny tajomník pre šport by vo FNPŠ rád videl menej 

členov ako ich je aktuálne a aj o tom, že niektorí  z nich sa vzdali svojich funkcií v Správnej rade 

FNPŠ nakoľko sa z nich podľa novej novely Zákona o športe stali verejní funkcionári. Na to 

nadviazal člen VV SOŠV, D. Líška, ktorý sa práve z tohto dôvodu vzdal funkcie v Správnej rade 

FNPŠ. Prezident SOŠV mu poďakoval za reprezentovanie názorov SOŠV vo FNPŠ. 

  M. Šišková vyzvala J. Rybánského, aby požiadal MŠVVaŠ SR o výklad toho, či sa za 

verejných funkcionárov vo FNPŠ považujú iba členovia Správnej rady, alebo aj členovia všetkých 

komisií FNPŠ, nakoľko je aj ona sama členkou jednej z komisií. J. Rybánsky prisľúbil, že o výklad 

požiada a zároveň zdôraznil, že by bol rád ak by bol ako verejný funkcionár vo FNPŠ vedený iba 

predseda Správnej rady FNPŠ. 

  J. Mižúr uviedol, že na základe skúseností s prácou vo vedení EO v NŠC sa domnieva, že 

FNPŠ si musí vybudovať predovšetkým silný servisný aparát, s čím sa stotožnil aj J. Rybánsky, no 
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avizoval, že Správna rada FNPŠ mala od novej vlády „zamrazené“ aktivity v súvislosti 

s opatreniami kvôli ochoreniu COVID-19 a jej činnosť sa začala obnovovať až v máji. 

  J. Rybánsky ďalej uviedol, že aktuálne prebieha prvé výberové konanie na generálneho 

riaditeľa FNPŠ, k termínu dnešného zasadnutia evidujú 13 uchádzačov o túto pozíciu. Ukončenie 

výberového konania je naplánované na 25. augusta 2020. 

  A. Siekel poďakoval J. Rybánskému za prácu, ktorú v Správnej rade FNPŠ vykonáva a želá 

si, aby SOŠV malo po odchode D. Líšku v Správnej rade FNPŠ naďalej svojho ďalšieho kvalitného 

zástupcu. Uviedol, že činnosť FNPŠ by mala akcelerovať, a preto do Správnej rady FNPŠ navrhuje 

výkonného riaditeľa SOŠV, G. Asványiho, ktorý by sa mal zároveň stať aj predsedom komisie pre 

infraštruktúru. Členovia VV SOŠV túto nomináciu jednomyseľne schválili. 

J. Rybánsky považuje nomináciu G. Asványiho za prirodzenú a správnu. 

  A. Siekel je toho názoru, že finančné prostriedky na športovú infraštruktúru by mali byť 

investované do infraštruktúry národného významu, na čo reagoval J. Rybánsky, že MŠVVaŠ SR 

chce investovať aj do infraštruktúry ostatného významu. 

  J. Rybánsky sa domnieva, že by mal byť vytvorený analytický útvar, ktorý bude 

vyhodnocovať v akej športovej oblasti je po infraštruktúre najväčší dopyt. 

  P. Korčok uviedol, že posledné mesiace sa zúčastnil na viacerých stretnutiach na mestských 

zastupiteľstvách a odtiaľ vie, že tie nemajú finančné prostriedky na spolufinancovanie 

infraštruktúry v takej miere ako si to predstavuje MŠVVaŠ SR. 

  J. Liba sa domnieva, že by budovanie športovej infraštruktúry malo prebiehať spolu 

s mestskými zastupiteľstvami a infraštruktúra by sa mala budovať tam, kde je o daný šport najväčší 

regionálny záujem. 

  M. Vanderka vyjadril sklamanie, že šport nemá v očiach vlády vážnosť. Výzva k športovej 

infraštruktúre by mala byť objektívna a zahŕňať všetky športové zväzy. 

  J. Jurášek vyjadril presvedčenie, že o športovej infraštruktúre by mala rozhodovať strešná 

organizácia športu. 

 

 Uzn. č. 295/3/20  

  ➢ VV SOŠV schvaľuje:  

G. Asvániho za člena Správnej rady Fondu na podporu športu. 

 

 Uzn. č. 295/4/20  

            ➢VV SOŠV odporúča:  

Fondu na podporu športu, aby sa zaoberal prípravou koncepcie rozvoja športu 2020 – 2030, 

napr. vytvorením príslušnej pracovnej skupiny. 

 

 Uzn. č. 295/5/20  

 ➢VV SOŠV odporúča:  

Fondu na podporu športu, aby členovia odbornej komisie Fondu na podporu športu 

participovali na príprave výzvy pre budovanie športovej infraštruktúry. 
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4. RÔZNE 

V bode rôzne, generálny sekretár SOŠV, J. Liba informoval členov VV SOŠV o termíne 

konania najbližšieho VV SOŠV a to dňa 3. septembra 2020. 

 

 Uzn. č. 295/6/20  

            ➢VV SOŠV berie na vedomie:  

Informácie generálneho sekretára SOŠV J. Libu o termíne konania najbližšieho VV SOŠV. 

 

 

 

296. zasadnutie VV SOŠV sa uskutoční vo štvrtok 3. septembra 2020.   

  

Predsedajúci: Anton Siekel, prezident SOŠV 

 

Zapísala: Marta Špinerová, asistentka  

  

Overil: Z. Kríž, viceprezident VV SOŠV   


